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ИНСТРУКЦИЯ

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНАТА ИНСТРУКЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
  Прочетете тази инструкция преди работа.



2 Безопасност

Важна информация

Общи инструкции за безопасност
Внимание:

 Прочетете инструкциите за безопасност. Неспазването на инструкциите може да причини токов 
удар, пожари или сериозно нараняване. Запазете тези инструкции.
Понятието "електроинструмент" се отнася за всички електрически или акумулаторни
инструменти. 

Безопасност на работното място

1. Пазете чисто работното си място. Работете при добра осветеност.
2.  експлозия,
течности, газове или прах.
3. Дръжте далеч децата при работа. Внимавайте да не губите контрол.

Безопасност при работа с ел. уред

4. Кабелът трябва да съответства на захранващия контакт. Не преправяйте кабела или щепсела.
Това намалява риска от токов удар.
5. Избягвайте контакт с заземени повърхности като тръби, радиатори, хладилници.
Има повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
6. Не излагайте ел. инструметите на дъжд или влага. Попаднала вода в машина повишава риска от
 токов удар.
7.Не наранявайте кабела. Не го дърпайте, не използвайте за да носите машината. Дръжте го далеч
 от топлина. Повредените кабели увеличават рискаот токов удар.
 8. Когато работите навън, използвайте удължител за външна употреба. 
9.  Ако  е  неизбежно  да  работите  при  влажна  среда,  използвайте  прекъсвач  с  дефектнотокова 
защита (GFCI). Това намалява риска от токов удар.

 с  ел. инструменти  при  опасност  от  както  и  при  наличие  на  запалими   Не  работете    
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Персонална безопасност

11. Бъдете внимателни, когато работите с ел. инструмент. Не работете с ел.инструменти, когато сте
изморени или под влияние на алкохол, дрога или медикаменти. Момент на невнимание може да
доведе до сериозно нараняване.
12. Използвайте предпазни средства. Носете защитни очила. Предпазните средства, използвани
съобразно условията ще намалят риска от нараняване.
13. Внимавайте за случаен пуск. Бъдете сигурни, че пусковия ключ е в поз. „0“ - Изключен, когато 
включвате към захранването или носите машината. Носейки машината с пръст върху пусковия ключ 
може да причини инцидент.
14. Отстранете всякакви инструменти когато включвате машината. Дребни детайли около въртящата 
се част на машината може да причини нараняване.
15. Заемете стабилна стойка и спазвайте баланс. Това ви дава по-добър контрол над машината.
16. Носете подходящо облекло. Не носете широки дрехи и накити. Пазете косата от движещете се 
части на машината .
17. Ако ползвате прахоулавяне, проверете дали то е правилно свързано правилно. Използването на 
прахоулавяне намалява риска от проблеми свързани с праха.

 на съответните стандарти. Неодобрени предпазни 
средства не дават адекватна защита. Защитата за очите да е ANSI-одобрена, а прахозащитата да е 
NIOSH-одобрена.

18. Използвайте предпазни средства, отговарящи

19. Не претоварвайте машината. Използвайте я по предназначение. Правилната машина ще свърши 
сигурно и безопасно работата, за която е предназначена.
20. Не използвайте машината, ако пусковият ключ не работи. Машината е опасна, ако не може да се 
контролира с този ключ.
21. Изключете от мрежата или махнете батерията, когато правите ремонти, настройки или сменяте 
инструмента.
22. Съхранявайте електроинструментите далеч от деца и хора, които не са обучени да боравят с тях.
Електроинструментите могат бъдат опасни за необучени хора.
23. Поддържайте Вашата машина. Контролирайте въртящите се детайли и следете за повреди
по машината.
Ако машината е повредена, поправете я преди да я използвате. Много инциденти са причинени от не 
добре поддържани електроинструменти.

се чупят и се контролират по-лесно.
25.  Използвайте  машината  и  принадлежностите съгласно  тази  инструкция  и  се  съобразявайте  с 
работните условия.
Използването на електроинструмента не по предназначение могат да доведат до щети и наранявания.
26. Ремонтите и сервизът трябва да се извършват от оторизиран сервиз. Неправилният ремонт може 
да причини сериозни наранявания.

24. Използвайте остри и чисти работни инструменти. Изправните инструменти по-рядко

Използване на ел. инструменти
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Използвайте само оригиналното зарядно устройство. В противен случай може да се стигне до повреда.
Използвайте само оригинални батерии. В противен случай може да се стигне до нараняване или пожар.
Когато не използвате батерията, я дръжте далеч от метални предмети, тъй като те може да предизвикат
 контакт между двете батерии. Това може да доведе до повреди, наранявания или пожар.
Боравете внимателно с  батериите. Грубото боравене може да доведе до изтичане на химичната 
субстанция от батерията. Избягвайте контакт с такава субстанция. Ако сте били в допир, изплакнете с 
течаща вода. Ако очите са били в контакт – потърсете лекарска помощ. Химическата субстанция от 
батерията може да причини сериозни наранявания

Преди да поставите батерията, се уверете, че пусковия ключ е в поз. „0“ – изключено.

Използване на акумулаторни инструменти

Сервиз
Не правете сами ремонти и не подменяйте части по машината. Използвайте оторизиран сервиз.
Ремонти и  модификации по машината, извършени от  неоторизирани лица могат да причинят щети и 
наранявания.
Обръщайте  се  към  оторизирани  сервизи,  използвайте  оригинални  резервни  части.  Това  гарантира 
вашата сигурност и гаранция на продукта.
                                                                                                                       

Инструкции при пробиване
2. Дръжте машината за гумираната изолирана ръкохватка.
3. Оставете работния инструмент да изстине след работа.
4. В случай на заклинване, отпуснете веднага спусъка.
5. Пазете етикетите по машината. Те носят важна информация.
6. Избягвайте случаен пуск.
7. Не оставяйте машината, преди тя да е спряла напълно.
8. Дръжте здраво машината при пуск.
9. Не оставяйте машината без надзор. Когато приключите, спрете машината и извадете

батерията.
10. Зарядното загрява при зареждане. При работа в топла среда или без вентилация, може
                 да се стигне до възпламеняване.
                   Не използвайте в опасна среда.

Оставете чисти и открити отворите за вентилация.
Наблюдавайте зарядното и батерията често при зареждане.

11. Дръжте децата надалеч.
12. Хора с пейсмейкъри да се консултират с лекар преди работа.
13. Инструкциите не могат да покрият всички случаи. Работете внимателно.
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Работа с литиево йонна батерия
Li Ion батериите съдържат енергия и са лесно
възпламеними при неправилна употреба:

1. Пазете ги от влага.
2. Не правете следното с
батерията:
•отваряне,
•изпускане,
•късо съединение,
•пробиване
•излагане на висока температуря
3. Зареждайте съгласно инструкциите.
4. Проверявайте батерията преди всяка употреба за повреди.

Удължители
Препоръчваме да не използвате удължител за зарядното устройство.

Вибрации
Тази машина вибрира при работа. При дълго излагане на вибрации, можете да получите временни 
болки в ръцете или раменете.
За да се предпазите от вибрации:
1. Всеки, който редовно използва машина, която вибрира, трябва да бъде прегледан от лекар и трябва 
периодично  да  се  подлага  на  медецински  прегледи.  Бременни  жени,  хора  с  нарушено  кръво- 
обръщение, рани по ръцете, нервни нару- шения, диабет не трябва да използват тази машина.
Ако чувствате сиптоми, свързани с вибрации
потърсете веднага лекарска помощ.
2. Не пушете по време на работа. Никотинът намалява достъпът на кръв до пръстите
и повишава риска от проблеми.
3. Носете подходящи виброулавящи ръкавици.
4. Ако имате избор изберете машината с най-ниски вибрации.
5. Правете почивки.
6. Не натискайте машината (но имайте контрол над нея). Оставете машината да работи.
7. За намалени вибрации, поддържайте машината, както е посочено тук. Ако се
появят странни вибрации, спрете работа. 



20V / 2.0Ah

Li-ion

0 – 400;0-1500 RPM

38 N.M

0.8-10mm
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СПЕЦИФИКАЦИИ

Батерия

Тип

Обороти

Мах. върт.момент

Патронник

СИМВОЛИ

Риск от нараняване на очите.
Носете защитни очила. 

Прочетете инструкцията
преди употреба.

Изхвърляйте на определените
за това места.
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ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Прочетете всички инструкции за безопасност преди работа.

Подготовка за работа

Внимание:
Преди да предприемете нещо, описано в тези глави, се уверете, че не е задействан пусковия ключ.

Зареждане на  батерията

Заредете батерията преди работа.

ФУНКЦИИ

Ключ за предавки

Патронник Избор Nm

Смяна на посоките

Батерия

Лампа

Пусков ключ

Индикатор

Зареждане
USB за зареждане
на телефон и др.

Дисплей
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ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

Преди използване прочетете всички инструкции за безопасност и използване.

Поставяне на свредлото

Внимание! Носете работни ръкавици при поставяне или смяна на свредлото.
При работа свредлото се нагрява!

1. Използват се свредла до 10 мм. Използването на по-големи диаметри може да повреди
машината. Използвайте свредла за съответната работа.

2.За да заключите пускивия ключ поставете плъзгача за посоките в неутрално положение.

3. Дръжте с една ръка пръстена зад патронника и въртете патронника попосока на час. стрелка
докато патронника се отвори.

4. Поставете свредлото или бита в челюстите на патронника.
5. Въртете патронника по посока обратна на час. стрелка докато челюстите стегнат свредлото.
6. Чрез въртене на пръстена зад патронника, изберете подходящ въртящ момент.
a. Използвайте скалата от 1 до 20 при завиване или отвиване.

b. Ако пробивате, изберете символ пробиване
Забележка: Използвайте здрави и заточени свредла и битове. Повредени и износени
свредла могат да доведат до повреда.

• Изборът на върт. момент зависи от диаметъра и дължината на винта и от материала. 
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Зареждане

1. Поставете батерията на суха повърхност при стайна температура. Ако батерията е топла,
оставете да изстине преди зареждане.

2. Проверете батерията за повреди. Не зареждайте повредена батерия.
3. Включете зарядното в мрежата, 220V AC,50/60Hz .

4. Поставете батерията в зарядното. Необходими са 3 до 5 часа за пълно зареждане на
празна батерия.

5. При зарждане батерията и зарядното може да загреят. Това е нормално.
6. При зареждане свети  червената лампа на батерията. При пълно зареждане тя изгасва.

Изключете от мрежата и отстранете батерията от зарядното.
7. Оставете батерията да се охлади преди употреба.
8. Съхранявайте батерията в помещение, далеч от деца. Не използвайте други батерии или

зарядно.

Подготовка на работното място

1. Работното място трябва да е чисто и осветено. Наблизо да няма деца или животни.
2. Захванете материала с менгеме или стяга.
3. Уверете се, че наоколо няма кабели или други предмети.

Общи инструкции

1. Уверете се, че пусковия ключ е изключен и поставете батерията.
2. Уверете се, че батерията е поставена сигурно и правилно.
3. Поставете лостчето за посоката на въртене в дясна позиция за пробиване или завинтвени и 

в лява при отвинтване. Използвайте реверса само за развиване на винтове или за освобожда-
ване на заклинило свредло. Не сменяйте посоката когато патронникът се върти.

4. Натиснете спусъка за стартиране. В този момент ще светне лампата за осветяване.

5. Когато пробивате, не натискайте излишна, а само направлявайте машината.

далеч от деца.

6. Когато приключите, поставете лостчето за посоката в неутрално положение.
7. За да предотвратите злополука, отстранете батерията и съхранявайте в помещение,



10

ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ

Дейности, неописани тук да се извършват само от специалисти.

При сервиз или обслужване, първо се уверете че ключът е изключен и батерията е отстранена.

Почистване и поддръжка

1. Преди всяка употреба проверете:
• теч или повреда на батерията
• разхлабени връзки и детайли 
• не добре затегнати въртящи се части
• счупени части или детайли
• други проблеми
2. След използване, почистете с мека кърпа.
3. След работа отстранете батерията и съхранявайте в помещение далеч от деца и от
метални предмети.
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РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем  Причина                                    Решение

Машината не
работи.

1. Батерията не е поставена
правилно.

2. Батерията не е заредена.
3. Батерията е повредена.
4. Повреда в машината. (Четки

или пусков ключ.)

1.Свалете и проверете батерията,
почистете клемите, поставете
правилно батерията.

2. Уверете се, че зарядното работи.
Оставете да се зареди добре.

3. Използвайте нова батерия.

4. Обърнете се към сервиз.

Машината
работи бавно.

1. Натискате прекалено.
2. Батерията е изхабена.

1. Не натискайте.

2. Подменете батерията.

Работата се
влошава.

Четките са износени.    Посетете сервиз за смяна.

Особен шум Повреда в машината.

(напр. четки или лагер
Обърнете се към сервиз.

Прегряване.. 1. Натискате прекалено.
2. Задръстени вентилационни
отвори.

1. Не натискайте.
2. Издухайте с компресор и почистете

отворите.
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Tooth screw.

Pincers

Rig sleeve

Thread rings

Torque spring

Torque gasket

Steel ball

Output axis

Deep Gove ball bears

Gearbox case

axle sleeve

circlip

gasket

Self-locking ring

Self-locking pin

Self-locking block

Self-locking center frame

Inner ring

Three layers of planetary teeth

Middle gasket

bolt

Three-level center frame

Pin.

A gearbox
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Dynamic ring

Two-story planetary teeth

Second floor center frame

Tooth ring

A layer of planetary teeth

End cover gasket

Motor gear

Tooth screw

Pad.

Motor end cover

motor

Self-propelled screw

Shell.

Seat shrapnel

Double Speed Button

Gear spring

push rod

switch

Large body bracket

Light cover

A belt buckle

Battery pack

Charger
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РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
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This document shall not be reproduced, except in full, without the written approval of BV LCIE China.  
Information given in this document, are related to the tested specimen of the described electrical sample. 

LCIE CHINA 

必维欧亚电气技术咨询服务(上海)有

限公司 

Building 4, No. 518, Xin Zhuan Road, 
CaoHejing Songjiang High-Tech Park, 

Shanghai P.R.C (201612) 
 

Tel: +86 21 6195 7000 
Fax: +86 21 6195 7001 

   Email:contact@cn.bureauveritas.com 

Version 05/2015.6.9 

 
 

ATTESTATION  

of conformity with European Directives 
 
Product: Cordless Drill 

Reference  79033 

Trade mark -- 

Issued to  SUZHOU TOLSEN TOOLS CO.,LTD. 

Address 
Building No.2, Zhenxing Road, Hexing, Jinfeng Town, Zhangjiagang 

City，Jiangsu Province, China 

Manufacturer 
Ningbo TMG Tools Co., Ltd.  

Guangsheng Road, Jishigang Town, Haishu District, Ningbo, 

China(315172) 

Technical characteristics 20V   n0: 0-400/0-1500/min Ø10mm 

The submitted sample of the above equipment has been tested for  marking according to 

following European Directive and following standards: 

- Machine directive 2006/42/EC 
 

Standards Report number Report date 

- EN 62841-1:2015 

- EN 62841-2-1:2018 
ARFJ-19OC0730TTSHP 06/11/2019 

 

The referred test report(s) show that the product complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the 

essential requirements in the specified European Directive 

 
This verification does not imply assessment of the production of the product 

The  marking may be affixed if all relevant and effective European Directives with  are applicable 

 

Shanghai (P.R. China), Nov. 06th, 2019.

 
 

  

 

 

David WANG 

Production Line Manager 
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